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Nog dertien finales voor Roel Boomstra
BERT DOLLEKAMP

EMMEN Terwijl de wind rondom Ho-

tel Ten Cate aanwakkerde, ging de
storm die door de speelzaal van het
WK dammen woedde, halverwege
de zesde ronde plotseling liggen.
Afgezien van een fraaie winst van
Ron Heusdens was het remise troef,
waaronder die van Roel Boomstra,
die nog dertien finales voor de boeg
heeft.
De vroege remise gaf Boomstra in
elk geval de ruimte voor een stevige
wandeling met bondscoach Rob
Clerc. Toen hij een paar uur later
even belangstellend kwam kijken bij
een mini-simultaan van Emmenaar
Jacob Okken tegen een groepje door
Boomstra’s eigen moeder Annemieke begeleide schoolkinderen, kon er
alweer een lachje vanaf. ,,Tja wat
moet ik van die partij tegen Ivanov
zeggen? Het was wel een aardige
opening, maar hij stuurde gewoon
op een grote vereenvoudiging af en

toen viel er weinig meer voor me te
halen.’’
De Oekraïner bevestigde die versie. ,,Ik hoopte eigenlijk Roel te verrassen met een truc, zoals hij mij
twee jaar geleden beetnam, maar ik
kreeg er de kans niet voor en toen
heb ik de schijven snel van het bord
geruild.’’ Ivanov doelt op het WK
2013 in het Russische Ufa, toen
Boomstra hem met een fraaie versterking van een bekende opening te
grazen nam, om een ronde later op
een haar na de wereldtitel te missen.
Die resultaten tellen nu niet meer.
Boomstra heeft inmiddels enkele
grote titels behaald en geldt als voorname kandidaat voor de wereldtitel.
Veel opponenten beveiligen hun
stelling met dubbele sloten, beducht
als ze zijn voor de enorme spelkennis en techniek van de Europees
kampioen. Het is een bekend fenomeen in de topsport, maar Boomstra heeft het effect van zijn nieuwe
status allang ingecalculeerd. Begin
oktober schreef hij op Facebook:

Roel Boomstra
,,Het toernooi zal zwaarder en spannender worden dan al mijn voorgaande toernooien. Volgens mij
wordt mijn grootste uitdaging mijn
nieuwe krachten juist in te zetten.
Ook dit WK zal ik mezelf tegenkomen, maar ik voel me er klaar voor.’’
Vanaf nu speelt de jonge grootmeester louter finales, met vandaag

meteen al de dubbelslag tegen de
piepjonge koploper Jan Groenendijk
en zijn Groninger studiegenoot
Wouter Sipma. Groenendijk gaf ook
tegen de gelouterde Alexander Baljakin geen krimp en is tot nu toe de
sensatie van het toernooi. De niet
geheel fitte Sipma speelde tegen de
Ivoriaan Joël Atse naar eigen zeggen
‘rampzalig slecht’, zwalkte als een
dronkenman over de linker bordhelft en kwam met een punt goed
weg.
Ron Heusdens daarentegen, de
schlemiel van het eerste uur, speelde
de Afrikaanse relevatie Freddy Loko
finaal van het bord en durft zich
weer op straat te vertonen. Maar het
meest opmerkelijk was toch de collectieve off-day van de buitenlandse
grootmeesters. Zowel Alexander
Georgiev, Alexei Tsjizjov, Jean-Marc
Ndjofang als Ainur Shaibakov gaven
groot tot winnend voordeel uit handen. Het telt allemaal mee in de finale afrekening in de storm die weldra
weer zal opsteken in Hotel Ten Cate.

